Uchwała Nr L/379/ 09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie trybu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby fizyczne lub
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 80 ust.
4 i art. 90 ust. 3e pkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna
na wniosek Burmistrza Miasta
uchwala, co następuje:

§1
Dotacje z budżetu Miasta Kościerzyny udzielone szkołom i palcówkom znajdującym się
w rejestrze szkół i placówek niepublicznych mogą podlegać kontroli.
Osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta mogą przeprowadzać kontrolę obejmującą:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych
w przekazywanych informacjach,
2) sprawdzanie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi
w art. 80 ust. 3e oraz art. 90 ust. 3e. ustawy.
3) z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
§2
1. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub placówkę oświatową sporządza za każde
półroczne rozliczenie wykorzystanej dotacji, ujęte w zbiorczym zestawieniu
obejmujący informacje o kwocie otrzymanej dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Rozliczenie wykorzystanej w danym roku dotacji podlega przekazaniu do Urzędu
Miasta do dnia 20 lipca za pierwsze półrocze, do dnia 20 stycznia za drugie półrocze.
3. W przypadku nadpłacenia dotacji, nadpłata podlega zwrotowi na konto Urzędu Miasta
w terminie 15 dni roboczych od poinformowana organu prowadzącego o wysokości
nadpłaconej dotacji.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kościerzyna
Andrzej Gierszewski

Uzasadnienie
Celem uchwały w sprawie trybu rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Kościerzyna przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego jest uwzględnienie
zmian wprowadzonych w ustawie o systemie oświaty.
Nowe regulacje zostały wprowadzone na podstawie zmiany ustawy z dnia 19 marca 2009
r. o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw z dnia 7 kwietnia 2009 r. i głównie
dotyczą:
1) określenia rodzaju zadań realizowanych przez placówki niepubliczne, na które może
być przeznaczona dotacja, wskazując, iż dotacja może być przeznaczona na
dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej,
2) wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w kompetencje do kontrolowania
prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej placówkom niepublicznym.

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr L/……/09
Rady Miasta Kościerzyna
z dnia 25 listopada 2009 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
za …………półrocze …….. roku

Formularz jest przeznaczony dla innych niż Miasto Kościerzyna osób prawnych i fizycznych prowadzących na
terenie miasta przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oświatowe.
Termin składania rozliczenia: do 20 lipca za pierwsze półrocze, do 20 stycznia za drugie półrocze.
Miejsce składania rozliczenia: Urząd Miasta Kościerzyna.

Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imię osoby fizycznej:

Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej

Rozliczenie wykorzystania dotacji
Dotacja otrzymana z budżetu Miasta Kościerzyna w pierwszym półroczu/drugim półroczu
roku…………… w wysokości ………….. została wykorzystana na:
Lp.
1
2
3
4

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji
(dotyczy wydatków związanych z działalnością
dotowanej szkoły lub placówki)
Wynagrodzenie pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

5

Zakup wyposażenia, książek i pomocy
dydaktycznych
Remonty bieżące

6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7

Pozostałe wydatki (nie stanowiące wydatków
inwestycyjnych), przeznaczone na realizację zadań
z zakresu kształcenia, wychowania i opieki.

Wysokość poniesionych wydatków
finansowych w ramach otrzymanej dotacji

Ogółem

Kwota niewykorzystanej dotacji: Ogółem………………
(słownie:……………………………………………………………………………………..)

Oświadczam że: wszystkie podane w niniejszym rozliczeniu wykorzystania dotacji są
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
Podpis i pieczątka składającego rozliczenie

Miejscowość, data…………………………………………

